Belangrijk

Waar vindt u ons?

Verhindering

U vindt ons in:

Indien u bent verhinderd voor een afspraak, kunt u zich tot
24 uur voor de behandeling kosteloos afmelden bij de
behandeld logopedist.

Eisen van de zorgverzekeraar
Sommige zorgverzekeraars verwachten van u als ouder dat
u aanwezig bent bij de behandeling van uw zoon of dochter.
Dit, in verband met het vergoeden van de logopedie. Wij
raden u daarom aan de voorwaarden van uw zorgverzekeraar goed te lezen en deze zo goed als mogelijk na te volgen.

Audit proof
Vanaf augustus 2015 heeft Logopedie direct de kwaliteitstoets ieder jaar opnieuw gehaald. De audit geeft inzicht in
de kwaliteit van de processen, producten en diensten in de
praktijk. Dit kwaliteits- keurmerk geeft garantie dat de
praktijk voldoet aan de geldende normen.

Logopedie direct betekent ook: direct bereikbare logopedie.
Dus geen wachttijden of -lijsten. Wij werken ook in de
avonduren en op zaterdag!

Regio Emmen
• Emmen
• Erica
Twente
• Almelo
• Delden
• Enschede
• Glanerbrug
• Goor
• Hengelo
• Oldenzaal
• Rijssen

Regio Deventer
• Deventer
Achterhoek
• Winterswijk

Logopedie
nodig?

Regio Nijmegen
• Bemmel
• Gendt
• Lent
• Nijmegen
• Oosterhout

Raadpleeg voor een actueel overzicht
van onze vestigingen, de openingstijden
en de mogelijkheden onze website

DIRECTELIJK
K
TOEGAerNverwijzing
zond

Wij hebben
met alle
zorgverzekera
ars
een contract

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en
Foniatrie en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Maak direct een afspraak:

bel met 06 54 32 77 26

Welkom bij Logopedie direct

Werkwijze

Samenwerking

Logopedie direct is een professionele, allround logopediepraktijk gevestigd op verschillende locaties in Oost-Nederland.
Bij Logopedie direct zijn verschillende logopedisten werkzaam
met ieder een eigen specialisatie, waardoor er zorg op maat
wordt geleverd.

Aanmelden

Om u en/of uw kind zo optimaal mogelijk te begeleiden, vinden wij het belangrijk om intensief samen te
werken met bijvoorbeeld de verwijzende instantie
en/of de school. Zo hebben wij samenwerkingsverbanden met:

Om u aan te melden kunt u telefonisch contact
opnemen, een email sturen of het contactformulier
op de website invullen.

Intake en anamnesegesprek

Wat zijn onze specialisaties
Een logopedist begeleidt mensen met een hulpvraag op
het gebied van de communicatie in het breedste zin van
het woord.
De logopedist onderzoekt,
nderzoekt,
adviseert, werktt preventief,
behandelt en begeleidt
egeleidt
de cliënt en de omgeving
van de cliënt opp
verschillende gebieden.
ebieden.
Dit kan zijn op het
gebied van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taal
Spraak
Stotteren
Stem
Mimetherapiee
Hyperventilatie
tie
Afasie, dysartrie
trie en dysfagie
Afwijkende mondgewoonten
Spraakafzien bij slechthorendheid
Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen
OMFT

Maak direct een afspraak:

Tijdens het intakegesprek worden uw persoonsgegevens gevraagd en wordt de hulpvraag met u
besproken. Tijdens dit gesprek vragen wij u een
aantal documenten mee te nemen:
• Zorgpas van u of uw kind
• Geldig legitimatiebewijs
• Verwijsbrief (indien niet aanwezig
wordt de DTL-screening afgenomen.)

OOnderzoek
N het intake- en anamnesegesprek vindt er
Na
logopedisch onderzoek plaats. Afhankelijk van de
lo
aaard van de hulpvraag zijn hier één of meerdere
aafspraken voor nodig.

•
•
•
•
•

Ortho Euregio
Fysiotherapiepraktijk Kompas
as
Fysiotherapie Delden
LogopediePlus
Verschillende scholen voor
basis- en speciaal onderwijs.
s.

Directe toegankelijkheid
heid
Logopedie is direct toegankelijk. Dit houdt in dat u
zonder verwijzing bij ons in behandeling kunt komen.
Echter vergoeden niet alle zorgverzekeraars de
directe toegankelijkheid. In deze gevallen adviseren
wij u uw huisarts of behandelend specialist te
vragen om een verwijzing.

BBehandeling
N
Naar
aanleiding van het onderzoek en uw
hhulpvraag, wordt er een behandelplan opgesteld.
Hierin staat beschreven wat de doelen voor de
H
logopedie zijn. Een behandeling duurt bij ons in de
lo
ppraktijk 20-30 minuten. De duur van de behandelpperiode is afhankelijk van de problematiek die zich
vvoordoet.

Afronding
De behandeling wordt beëindigd wanneer de
behandeldoelen behaald zijn of wanneer er geen
hulpvraag meer aanwezig is.

www.logopedie-direct.nl

Vergoeding
Logopedie zit in het basispakket en
wordt daarom door alle zorgverzekeraars vergoed. Bij cliënten
vanaf 18 jaar worden de kosten verrekend
met het eigen risico. Het is raadzaam de
voorwaarden van uw verzekeraar voor aanmelding
bij de praktijk te controleren.

of bel met 06 54 32 77 26

